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Dušičková atmosféra 

    Každý z nás pozná tú atmosféru novembrových dní, kedy cintoríny ožijú 

množstvom návštevníkov a horiace sviečky na hroboch vytvárajú obrovskú záplavu svetla. 

Čo sa to vlastne prebúdza v človekovi, ktorý v novembrový podvečer nechce zostať doma, 

lež ide na cintorín a neodstraší ho ani zima?  

Sú to spomienky na zosnulých, je 

to len pocit akejsi neurčitej vďačnosti, 

ktorý prejavujeme zapálenou sviečkou? 

Alebo je tu ešte čosi viac? Azda je tu aj 

akýsi pocit spolupatričnosti so 

zomrelými a neurčitá vízia vlastnej 

smrti, ktorá je pred nami. Veď mnohí 

už majú nachystané aj vlastné 

pomníky, ktoré si zaživa udržujú – 

vedia už, kde budú uložené ich mŕtve 

telá. 

Len či je pravdou i to, že máme nachystané i svoje duše, či pamätáme na svoj večný 

príbytok – nie rukou zhotovený? 

Vo Svätom Písme čítame aj o tejto udalosti. Júda Makabejský bojoval za Božie práva 

a za pravú vieru, v rozhodujúcom boji mu padlo mnoho vojakov. Keď sa pominula sobota, 

vojaci pozbierali mŕtvych a ich pochovali. Pri zbieraní mŕtvych zbadali, že tí, čo padli mali 

na svojich prsiach amulety modiel. Keď ich pochovali, modlili sa za nich, aby im Pán Boh 

odpustil toto ich previnenie. Potom Júda Makabejský urobil zbierku medzi bojujúcimi, 

ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra a toto všetko poslal do Jeruzalema, aby v chráme 
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boli prinášané obety za tých padlých. Teda už v Starom zákone sa stretávame s praxou, že sa 

za mŕtvych modlili a prinášali obety. Starozákonné obety boli nahradené novozákonnou 

obetou, pri ktorej sa obetuje sám Syn Boží, Ježiš Kristus. A tá jediná je nebeskému Otcovi 

milá a príjemná, ako to povedal už prorok Malachiáš. Tú obetu priniesol Ježiš Kristus raz 

krvavým spôsobom na Kalvárii a teraz ju znova prináša na našich oltároch, pri každej svätej 

liturgii nekrvavým spôsobom. Táto obeta je najúčinnejšia pre zmiernenie, skrátenie 

očistcových múk alebo pre vyslobodenie z očistca, preto za našich mŕtvych slávime sväté 

liturgie.  

Nezabúdajme v týchto dňoch na svoje duše, ktoré túžia po večnosti, po Bohu, veď od 

neho sme vyšli a k nemu všetci smerujeme. Ježiš Kristus hovorí: „Veď čo osoží človekovi, 

keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu“ 

(Mt 16, 26). 

Je to veru zvláštna atmosféra – tá dušičková. V tých prvých dňoch novembra je kus 

tej smútočnej atmosféry pohrebu a kus vážnej atmosféry slávností. 

Bolesť a sláva, smútok a veselosť – zdá sa, že sú to dva protipóly ľudských pocitov 

a predsa sú to dve skutočnosti toho istého života. Bez smútku by sme nevedeli o čistej 

radosti, bez bolestnej poníženosti, by sme zle chápali vlastné oslávenie. Cintorín – ten nás 

tomu učí a Ježiš bolestne ponížený na kríži i zmŕtvychvstalý nám to pomáha pochopiť. Tu 

vôbec nezáleží na tom, kto aký má pomník, či veľkolepú hrobku, každý je v tej zemi rovnaký 

svojou fyzickou porušiteľnosťou. Len nie každý je rovnaký pred Bohom svojou duchovnou 

podobnosťou na toho, na koho obraz sme boli stvorení. 

Cintoríny – aké veľké sú tie sídliská mŕtvych, veď v nich leží oveľa viac, ako je nás 

žijúcich tu na zemi. Nedá sa na nich zabudnúť, veď aj oni tu kedysi žili svoj život plný 

problémov a radostí. My patríme spolu, preto Cirkev nám pripomína spoločenstvo svätých. 

A my to cítime, keď v kútiku duše sa s nimi mĺkvo rozprávame nad hrobmi, ktoré v týchto 

dňoch navštívime. A nielen to cítime, lež aj vieme, že možno to nebudú ani desaťročia, ba 

ani roky, keď sa im pripodobníme svojim vlastným umieraním a smrťou. Smrťou, ktorá má 

nielen nádych smútku z porušiteľnosti tela, ale aj silu nádeje, že sa na nás vyplnia Ježišove 

slová: „Ja som vzkriesenie a život ... každý kto žije a verí vo mňa bude žiť naveky...!“ 

Toto naplnenie Ježišovho prísľubu naplno už prežíva naša nebeská Matka vo večnom 

oslávení a zaiste k tomuto naplneniu pomôže všetkým tým, ktorí na ňu myslia, v modlitbách 

pamätajú na svojich zosnulých a nepodceňujú ani vlastnú smrť. 

prevzaté a upravené z časopisu Misionár  november/1993 
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1. V ČO VERÍME 

110. Prečo je Ježiš Kristus Pánom celého sveta? = Ježiš 

Kristus je Pánom sveta a Pánom dejín, pretože v ňom 

bolo všetko stvorené. Všetkých ľudí vykúpil a bude 

ich súdiť. 

- On je nad nami ako jediný, pred ktorým sa klaniame 

na kolenách; je s nami ako hlava svojej Cirkvi, v ktorej sa už 

teraz začína Božie kráľovstvo; je  pred nami ako Pán dejín, 

pretože definitívne porazil mocnosti temnôt a naplnil dejiny 

sveta podľa Božieho plánu; vychádza nám v ústrety v sláve 

a jedného dňa, ktorý nepoznáme, príde obnoviť a naplniť svet. Jeho blízkosť možno zakúsiť 

predovšetkým v Božom slove, v prijímaní > SVIATOSTÍ, v starostlivosti o chudobných 

a všade tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene (porov. Mt 18, 20). 

111.  Čo nastane na konci sveta? = Keď nastane koniec sveta, príde Kristus – 

a všetci ho uvidia. 

- Medzi dramatické otrasy (porov. Lk 18, 8; Mt 24, 3 – 14), ktoré opisuje Sväté 

písmo, patria: zloba, ktorá vyjde najavo, skúšky a prenasledovania, ktoré vyskúšajú vieru 

mnohých ľudí. To je však iba temná stránka novej skutočnosti, v ktorej sa konečné Božie 

víťazstvo nad zlom prejaví v celej svojej sile. Božia sláva, pravda a spravodlivosť budú 

naplno žiariť. S príchodom Krista nastane „nové nebo a nová zem“. „Zotrie im z očí každú 

slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa 

pominulo“ (Zjv 21, 4). 

PARÚZIA (gréc. = osobná prítomnosť) znamená opätovný príchod Krista v deň 

posledného súdu. 

„Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské 

mocnosti sa budú chvieť ... Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie“ (Lk 21, 26.28). 

112. Čo nastane, keď Kristus príde súdiť celý svet? = Tomu, kto odmieta lásku, 

nedokáže pomôcť ani Kristus; taký človek odsudzuje sám seba. 
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- Pretože Ježiš Kristus je „cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), ukáže sa na ňom, čo 

pred Bohom obstojí, a čo nie. Podľa meradla jeho života vyjde na denné svetlo plná pravda 

o všetkých ľuďoch, veciach, myšlienkach a udalostiach. 

„Boh nezavrhuje nijakú dušu, duša sa zavrhuje sama. Každá je sama sebe 

sudkyňou“ (Jakub Böhme, nemecký mystik). 

113. Čo znamená: Verím v Ducha Svätého? = Veriť v Ducha Svätého znamená 

klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi a Synovi. Znamená to veriť, že Duch 

Svätý prichádza do nášho srdca, aby sme ako Božie deti poznávali svojho 

nebeského Otca. Pohnutí Duchom Svätým môžeme zmeniť tvár zeme. 

- Ježiš ešte pred svojou smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle „iného Tešiteľa“ (Jn 

14, 16), keď už nebude s nimi. Keď bol potom na učeníkov prvotnej Cirkvi vyliaty Duch 

Svätý, až vtedy spoznali, čo mal vlastne Ježiš na mysli. Prežili hlbokú istotu a radosť vo 

viere a dostali rôzne > CHARIZMY, takže mohli prorokovať, uzdravovať a konať zázraky. 

V Cirkvi stále existujú ľudia, ktorí sú obdarovaní týmito darmi a prežívajú rovnaké 

skúsenosti. 

CHARIZMY (z gréc. charis = milosť, milosrdenstvo, dar lásky): Nazývajú sa tak 

dary milosti Ducha Svätého, ako sú opísané napríklad v 1 Kor 12, 6n: dar uzdravovať, 

schopnosť robiť zázraky, prorokovať, dar jazykov a vysvetľovať jazyky, dar múdrosti, 

poznania, viery atď. K nim patrí aj sedem darov Ducha Svätého. Sú to osobitné dary 

vedenia, spravovania a ohlasovania viery. 

 114. Akú úlohu má Duch Svätý v Ježišovom živote? = Ježišovi nedokážeme 

porozumieť bez Ducha Svätého. V Ježišovom živote sa tak ako nikde inde 

prejavovala prítomnosť Božieho Ducha, ktorého nazývame Duchom Svätým. 

- Duch Svätý povolal Ježiša k životu pod srdcom Panny Márie (porov. Mt 1, 18); 

Duch Svätý potvrdil, že Ježiš je milovaný Syn Boží (porov. Lk 4, 16 – 19), Duch Svätý ho 

viedol (porov. Mk 1, 12) a dával mu životnú silu až do konca (porov. Jn 19, 30). Na kríži 

Ježiš vydýchol svojho Ducha. Po svojom zmŕtvychvstaní daroval učeníkom Ducha Svätého 

(porov. Jn 20, 20). Tak prešiel Ježišov Duch aj do jeho Cirkvi: „Ako mňa poslal Otec, aj ja 

posielam vás“ (Jn 20, 21). 

„Kto sa teda modlí: 'Príď, Duchu Svätý', musí byť zároveň pripravený modliť sa: 

'Príď a nedopraj mi pokoja, kde nemám mať pokoj'“ (Wilhelm Stählin, nemecký 

evanjelický teológ). 

„Vedie nás k stretnutiu s druhými, roznecuje v nás oheň lásky, robí z nás 

misionárov Božej lásky“ (Benedikt XVI. o Duchu Svätom, 20. júla 2007). 

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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Životopis svätých:  Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v 

Lydde – 3. november 

           Máloktorý svätý sa v celom kresťanskom svete ctí 

tak dávno ako sv. Juraj. Presných  historických správ o jeho 

živote však nemáme veľa. Narodil sa zrejme v druhej polovici 3. 

storočia v Kapadócii na území dnešného východného Turecka. 

Koncom 3. storočia bol rímskym cisárom Dioklecián, ktorý 

dvadsať rokov nechal kresťanov na pokoji. Mnohí z nich 

dosiahli vysoké hodnosti v rímskej armáde. Medzi nich patril aj 

Juraj. Cisár však, podnietený aj svojimi poradcami, začal po 

dvadsiatich rokoch strašné prenasledovanie kresťanov. Juraj 

smelo bránil vieru priamo pred cisárom. Cisár sa veľmi 

rozhneval, dal ho vrhnúť do väzenia, nechal ho mučiť a 

nakoniec sťať. Stalo sa to roku 303 v Diospole v Palestíne. Úcta 

k tomuto mučeníkovi sa veľmi rýchlo šírila. Najstarší chrám, 

ktorý bol zasvätený sv. Jurajovi, dal postaviť už cisár Konštantín Veľký v prvej polovici 4. storočia. 

Potom neskôr vzniklo po celom svete množstvo chrámov, zasvätených práve jemu. 

Juraj sa zobrazuje ako rytier na koni, ktorý doráža draka. Toto zobrazenie sa zakladá na 

legende, podľa ktorej mal Juraj zabiť draka. Drak znepokojoval Jurajovo rodné mesto Selena. Požieral 

ľudí a robil zle. Keď raz mal kráľ obetovať svoju krásnu a dobrú dcéru drakovi, aby dal pokoj mestu, 

vtedy – keď už išla k oblude – zrazu pricválal rytier a draka porazil a zabil. Tým rytierom bol sv. Juraj. 

Samozrejme, že ide o legendu, ktorá sa nezakladá na pravde. Ale symbolicky má svoj zmysel. Drak 

predstavuje diabla, ktorý naozaj jestvuje a robí zle, duchovne požiera ľudí. Sv. Juraj bol ten, ktorý 

proti nemu odvážne bojoval a v boji s ním aj položil svoj život. Je patrónom rytierov a vojakov. 

Prevzaté z internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Sme  tu  pre  vás   20/2013 

 

 

Gymnazisti na Lesnej v Humennom opäť zažívali živého Boha... 

Boli sme pozvaní, aby sme sa obliekli do JEHO šiat. Aby sme  

naďalej kráčali po Jeho ceste (pokračovanie z minulého čísla). 

A ako sa vyznala Ivanka, žiačka II.A?  

„Jedným slovom ÚŽASNÉ! Keď sa nás na začiatku duchovnej obnovy otec Miro pýtal, na 

akú známku hodnotíme svoju vieru, odpovedala som, že na dvojku (2). Teraz sa s tým vôbec 

nestotožňujem a dovolím si tvrdiť, že stojím na jednotku (1). Pane, prepáč mi moju odvahu. 

Uvedomujem si, že chvastať sa nemám.  

Táto obnova (ako aj minuloročná) mi opäť ukázali pravdivý obraz o Bohu, posilnili moju 

vieru, čo ma veľmi teší. Osobne mám duchovné obnovy veľmi rada, pretože idem tam s cieľom 

duchovne sa vyžiť, oddýchnuť si, potešiť  sa a vypnúť od bežného života. Je až neuveriteľne 

úžasné aspoň na chvíľu odísť od starostí, nechať všetko voľne bežať a maximálne využiť čas 

strávený s Bohom, s Ježišom Kristom. Veľmi ma zaujali kvalitné a výstižné prednášky a liturgie 

či katechézy rehoľného otca Mira, pretože vedel ohromne zaujať, a bolo zreteľné, že sa do toho 

naozaj vžil a zžil sa s ich obsahom. Vedel natoľko zaujať človeka, že som si ani raz v duchu 

nemyslela, že rozpráva už príliš dlho, nemala som také želanie, aby to už konečne skončilo. 

Práve naopak, veľmi ma tešilo, keď som ho mohla počúvať a zúčastňovať sa na jeho liturgiách a 

katechézach, za čo sa mu chcem veľmi 

pekne poďakovať. Ďakujem všetkým, ktorí 

tam s nami boli a vedeli vytvoriť tak silné 

spoločenstvo, tak silnú a srdcervúcu 

komunitu a tak nádhernú atmosféru.  

Otec Miro Bujdoš, bývalý študent 

nášho gymnázia, nám veľmi pekne ukázal, 

čo dokáže svätá spoveď a čo pre nás 

znamená. Ukázal nám aj to, že nemusíme 

byť takí ako ostatní, že nemusíme žiť v 

hriechu. Neobyčajne krásny večer bol ten, 

keď sme boli pozvaní na dobrovoľnú adoráciu, na ktorej sme ďakovali, prosili a chválili i 

vzývali nášho Pána. Jednoducho, každý, kto mal niečo na srdci, to vyjadril, či už nahlas alebo vo 

svojom duchu. Myslím si, že v ten večerný čas tam nechýbal človek, ktorý by neplakal, či 

nezamyslel sa nad sebou.  

Práve týmto momentom, touto chvíľočkou som si uvedomila, aký je Boh skvelý, čo pre nás 

urobil, čo všetko nám dal a neustále dáva, že pri nás stojí v každej chvíli nášho života, že je s 
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nami v našich trápeniach aj radostiach, a že nás vždy  počúva, že je naporúdzi a utvrdila som sa 

v tom, že je naozaj všadeprítomný.  

Každú chvíľu ma niekto presviedčal o tom, že Boh naozaj existuje. Oslovili ma mnohé 

svedectvá a ešte viac utvrdili v mojej viere. Môžem povedať, že mám tie najlepšie a najkrajšie 

pocity po týchto troch dňoch strávených v Juskovej Voli. Veru tak, nikto mi ich nevezme.  

Som veľmi rada, že môžem aj takto prezentovať svoju vieru, že v Boha verím, že sa 

nemusím báť toho, ako na mňa pozerajú tí 

druhí, napríklad moji rovesníci. Som naozaj 

vďačná za všetko čo mám, a aj za tento 

požehnaný čas :) na mojej škole, ktorú 

navštevujem.“  

A čo priniesla táto duchovná obnova Dominike z 

II.A? 

„Táto duchovná obnova mi priniesla veľa 

do môjho života. Keď som prišla na duchovnú 

obnovu nebola som až tak presvedčená o svojej 

viere ako som teraz. Veď som ju hodnotila 

veľmi nízkou známkou. Ale o. Miro mi otvoril srdce opäť k nášmu Bohu a nášmu Oteckovi. 

Doposiaľ som nezažila takú silnú vieru, aká vládla tam, na tomto mieste. Buď som nebola v 

niečom presvedčená alebo som sa za svoju vieru nedokázala postaviť (hanbila som za ňu). Brala 

som to tak formálne, veria moji rodičia - verím aj ja.  A to bolo všetko.  Dni plynuli. 

Teraz je to iné, stačilo pár hodín a pocítila som Božiu milosť. Cítila som ju hlavne na 

druhý večer, pri adorácií.  Odzneli tam krásne texty piesní o. Mira,  oslovili ma vzletné prosby 

mnohých z nás. Vtedy, akoby sa mi otvorilo srdce, ktoré znova prijalo Pána za svojho 

sprievodcu. Nie mamonu.  

Zobrala som si príklad od o. Mira, ktorý nám ukázal ako vyzerá naše srdce zvnútra. Aj moje 

srdce bolo také, čierne, neslané a nechutné. Teraz chcem mať srdce čisté a plné lásky. Už sa 

budem snažiť otvárať svoje srdce Bohu, lebo viem, kde som spravila chybu a postupne ju zo 

svojho života budem odstraňovať. Hoci budem padať, zakaždým vstanem a nevzdám sa, lebo 

mám cieľ a tým cieľom je dnes môj Otec, môj Boh. 

Chcem sa poďakovať Bohu za o. Mira, ktorému daroval nádherné dary Ducha Svätého, 

dar reči, obdaroval ho schopnosťami pracovať s mladými ľuďmi. 

Ďakujem aj sestre Antónii, ktorá je úžasná a od Boha získala nádherný dar. Možno preto 

aj tak nádherne spieva. Viem, že hocikedy,  keď zapochybujem, ona ma povzbudí, podá 

pomocnú ruku. Ďakujem aj pani triednej profesorke, lebo je ako naša mamka. A preto, nech 

Vám Pán Boh žehná.“ 

pokračovanie článku v budúcom čísle 
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Športový deň GJZ v Humennom 

6. ročník futbalového turnaja  

„O pohár Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho“. 
 

Dňa 14. októbra 2013 sa v Mestskej športovej hale konal už 

6. ročník futbalového turnaja „O pohár Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho“. Na turnaji sa 

predstavilo 5 družstiev. V rámci rozvíjania spolupráce medzi cirkevnými školami k nám zavítalo 

družstvo z Gymnázia bl. P. P. Gojdiča z Prešova, ktoré obsadilo pekné 3. miesto. Druhé miesto 

vybojovalo družstvo Triskáčov (trieda 4.B+). Celkové víťazstvo po peknom hernom výkone získalo 

družstvo učiteľov GJZ. Ocenenie „Najlepší hráč turnaja“ bolo udelené  žiakovi IV. A, Dominikovi 

Mišenkovi. 

Mgr. Emil Jaroš 

 

Tí, čo nehrali a nepovzbudzovali, 

zhostili sa turistickej alternatívy – výjazdu 

na Jasenovský hrad. Žiaci po statočnom 

výstupe prakticky poznali stredoveké časti 

opevnenia kamenného hradu, napríklad 

nepravidelné otvory okien, bašty, strielne, 

delostrelecké bastióny a nádvoria. Pri 

vstupnej bráne vznikla spoločná fotografia 

účastníkov. 

    Mgr. Dana Weisová 
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SUDOKU 

  

Vtipy: 
Príde náčelník a oznámi svojmu zboru:  
- „Chlapci, zajtra ideme na Figarovu svadbu.“  
Na druhý deň prídu všetci v oblekoch a s kyticami. Náčelník im na to hovorí:  
- „Načo ste si doniesli kytice, nejdeme na ozajstnú svadbu, to je len opera.“  
V tom sa ozve nesmelý hlas:  
- „Ale, ale a ktože to minule prišiel na Labutie jazero s udicou?“  

 
- „Pán doktor, pred očami mi lietajú také malé nejasné mušky.“  
Lekár predpíše pacientovi okuliare a prikazuje prísť o mesiac.  
- „Tak ako, už je to lepšie?“  
- „Jasné, mušky sú oveľa väčšie a vidím ich zreteľne.“ 
 
Muž sa vrátil z poľovačky:  
- „Žena moja, teraz nebudeme celý mesiac kupovať mäso.“  
- „Toľko si nalovil?“  
- „Nie, prepil som výplatu.“ 
 

- „Pán doktor, celé telo ma svrbí.“  
- „A skúšali ste kúpeľ?“  
- „Skúšal. Tak týždeň - dva bolo dobre a potom to začalo opäť.“ 
 

Idú nemeckí turisti cez východné Slovensko a pýtajú sa koscov na poli:  
- „Košice, košice?“  
Oni im odpovedajú:  
- „Košime, košime.“ 
 

                                                                                                                                 Prevzaté z internetu
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Liturgický program na 24. týždeň 
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
28.10. 

Svätí mučeníci Terencius 
a Neonilla 

Prepodobný otec Štefan 
Svätosávsky 

Svätá mučenica Paraskeva z 
Ikónia 

6:30 
 

17:30 
 

18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ivona 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Milan 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Utorok 
29.10. 

Svätá prepodobná mučenica 
Anastázia 

Prepodobný otec Abramios 
Zatvárateľ 

 

6:30 
 

 
18:00 

 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Michal 

Sv. liturgia slovenská 
* Anna (70 r.) 

+ Peter, Ivan, Katarína, Mikuláš, 
Michal, Tekla (panychída) 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Streda 
30.10. 

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho 
sestra Zenóbia 

6:30 
 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Andrej, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Anna, Jozef (panychída) 
Moleben k Presv. Bohorodičke 

Štvrtok 
31.10. 

Blažený hieromučeník 
Teodor Romža, mukačevský 

biskup 
Svätí apoštoli Stachys, Amplias 

a spoločníci 
Svätý mučeník Epimach 

6:30 
 
18:00 
19:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan (panychída) 
Sv. liturgia slovenská  

+ Erik, Marián, Milan, Jozef 
+ Milan – 40 dňová 

Moleben k Presv. Bohorodičke 

Piatok 
1.11. 

Svätí divotvorcovia 
a nezištníci Kozma a Damián 

 
Zdržanlivosť od mäsa 

Prvý piatok 

6:30 
 
15:00 
17:45 

 
 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* členovia SSR a NSI 

Mestský cintorín - panychída 
Euch. adorácia  

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, 

Michal (panychída) 

Sobota 
2.11. 

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, 
Aftonios, Elpidéfor a Anempodis 

 

Pamiatka zosnulých 

6:30 
 

 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Hramoty 

Veľká večiereň  
Sv. liturgia slovenská 

+ Hramoty 

Nedeľa 
3.11. 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
Svätí mučeníci biskup Akepsimas, 
presbyter Jozef a diakon Aitalas 

Založenie chrámu svätého 
veľkomučeníka Juraja v Lydde 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
 

18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Mária (60 r.) s rod. 

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * Mária 

Večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

* Justína s rod. 
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Liturgický program na 25. týždeň  
po Päťdesiatnici 

Pondelok 
4.11. 

Prepodobný otec Joannikios 
Veľký 

Svätí mučeníci Nikander, myrský 
biskup a Hermaios, presbyter 

6:30 
    

 

18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Tatiana 

Moleben k CaM 
Sv. liturgia slovenská 

+ Anna, Juraj, Štefan, Mária, Ivan, 
Jozef, Vladimír (panychída) 

Utorok 
5.11. 

Svätí mučeníci Galaktión a 
Epistéma 

6:30 
 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Oľga s rod. 

Sv. liturgia slovenská 
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich 

rodičia (panychída) 
+ Danka (panychída) 

Streda 
6.11. 

Svätý Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Anna, Marta, Adam, Helena 

(panychída) 
Sv. liturgia slovenská 
+ Anton (panychída) 

Štvrtok 
7.11. 

Tridsiati traja svätí mučeníci 
z Melitíny 

Prepodobný otec Lazár 
Divotvorca, ktorý sa postil na 

vrchu Galesion 

6:30 
 

17:00 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Matúš 

Veľká večiereň s lítiou 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal, Mária, Juraj, Mária, Ján 

Piatok 
8.11. 

ZHROMAŽDENIE 
K VEĽVOJVODCOVI 

MICHALOVI A ĎALŠÍM 
BEZTELESNÝM 
MOCNOSTIAM 

Voľnica 
Myrovanie 

6:30 
7:30 

 
16:30 
18:00 

utiereň 
Sv. liturgia staroslovienska 

* Zuzana, Juraj 
Sv. liturgia slovenská 

za veriacich 
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal 

Sobota 
9.11. 

Prepodobná matka Matróna 
Prepodobná Teoktista 

 

6:30 
 

15:30 
16:30 
18:00 

Sv. liturgia staroslovienska 
* Valér (50 r.), Helena, Barborka, 

Dominika 
Sobáš 

Sv. liturgia GJZ 
Sv. liturgia slovenská 

+ Helena, Ján 

Nedeľa 
10.11. 

DVADSIATA PIATA 
NEDEĽA PO 

PÄŤDESIATNICI 
 

Svätí apoštoli Erast, Olympas, 
Rodión a spoločníci 

7:30 
 

 

9:00 
 

11:00 
 

17:15 
18:00 

Sv. liturgia slovenská 
* Milan, Alena, Kristián, Ema  

Sv. liturgia staroslovienska 
za veriacich 

Sv. liturgia slovenská 
 * o. Michal 
Večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
* Milan, Monika, Zoja 
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Gréckokatolícka cirkev 

  Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky 

Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné 

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628 
 
WEB:            www.grkathe.sk 
 
e-mail:       úrad: humenne@grkatpo.sk; humenne.grkat@gmail.com 

        dekan: martinzlacky@gmail.com 
               kaplán: mikulas.fejko@gmail.com  

                      kaplán: miro.sentik@gmail.com 
Úradné hodiny 

Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 – 9:00 / 13:00 - 14:00 

Utorok, piatok: 8:00 – 9:00 

Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. 

 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred; 
- ak žiadate SOBÁŠ 
1) a máte všetky iniciačné sviatosti 
 – krst, myropomazanie, sv. prijímanie -  minimálne 3 mesiace vopred; 
2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred; 
LITURGIE – úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi.  
KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST – je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom a vyzdvihnúť si ho 
na ďalší deň, príp. zašleme poštou, mailom. 

 
Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, 

kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom. 
Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900 

 

SME TU PRE VÁS 

Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom 

Dobrovoľný príspevok 

Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 

Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Mikuláš Fejko, o. Miroslav Sentivan 

mailto:humenne@grkatpo.sk

